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Obec Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Zápisnica č. 12/2014 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2014 

 konaného dňa 4. 12. 2014 o 18.00 hod. na obecnom úrade 

 

 

Prítomní: 

Ladislav Guoth, Renata Bolibruchová, Jozef Forgáč, Ing. Dagmar Chvojková, Michal Krčula, 

Jana Klubicová, Ján Podhor, Jozef Veverica  

 

Mgr. Dagmar Bruncková 

Mgr. Andrea Hricová 

 

Bod č. 1a)   

Otvorenie: 

 

Zasadnutie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva otvoril  Ladislav Guoth a privítal 

všetkých prítomných. 

 

Bod č. 1b)   

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Ladislav Guoth určil za zapisovateľku Mgr. Dagmar Brunckovú a za overovateľov zápisnice 

Michala Krčulu a Janu Klubicovú. 

 

 

Bod č. 1c)   

Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva 

 

S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí prítomných oboznámila predsedníčka 

miestnej volebnej komisie Mgr. Andrea Hricová. 

Skonštatovala, že: 

Počet osôb, ktorí boli zapísaní v zozname voličov bol 505, počet voličov, ktorým boli vydané 

obálky bol 372. 

Za starostu obce bol zvolený Ladislav Guoth s počtom platných hlasov 255. 
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Ďalší kandidáti získali nasledovný počet hlasov: 

Ing. Dagmar Chvojková – 53 

Mirka Strmenská – 46 

Peter Madliak – 11 

Peter Brezniak – 7 

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: 

Jozef Forgáč s počtom platných hlasov – 225 

Ing. Dagmar Chvojková – 187 

Renata Bolibruchová – 160 

Jana Klubicová – 154 

Ján Podhor – 151 

Michal Krčula – 148 

Jozef Veverica – 148 

 

Náhradníci: 

Ing. František Németh – 142 platných hlasov 

Ivona Tonková – 124 

Igor Lenčo – 123 

Patrik Hlavatý – 103 

David Lovich – 95 

Mirka Strmenská – 95 

 

O umiestnení posledných dvoch náhradníkov s rovnakým počtom získaných hlasov rozhodlo 

žrebovanie v zmysle platného zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. 

 

Bod č. 1d)   

Sľub starostu obce 

 

Ladislav Guoth zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, ktorý potvrdil svojím 

podpisom. Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Andrea Hricová mu odovzdala 

osvedčenie o zvolení a zagratulovala k zvoleniu.  

 

Bod č. 1e)   

Sľub poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili do rúk starostu obce Ladislava Guotha 

zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdili svojimi podpismi. Zároveň im odovzdal osvedčenia 

o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva a pogratuloval k zvoleniu. 
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Bod č. 1f)   

Vystúpenie starostu  

 

Starosta obce Ladislav Guoth pogratuloval poslancom k zvoleniu ešte raz a vyslovil 

presvedčenie, že budú spoločne pokračovať v tom, čo sa za uplynulé volebné obdobie začalo 

a poprial pri spoločnej práci všetkým prítomným veľa zdaru. 

Pripomenul, že v tomto roku sa uskutoční ešte jedno zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde 

hlavným bodom rokovania bude schválenie rozpočtu na rok 2015. Okrem toho obecné 

zastupiteľstvo zriadi komisie, zvolí predsedov komisií a ich členov. Zároveň sa schvália nové 

zásady odmeňovania poslancov a členov komisií, určia sa pevné termíny zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v roku 2015, určí sa zástupca starostu obce a  nová redakčná rada obecných 

novín. Postupne sa budú riešiť ďalšie úlohy tak, ako budú vyplývať z potrieb obce. 

 

Uznesenie č. 70/2014/12 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

 

a) Berie na vedomie 

1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. Vystúpenie novozvoleného starostu 

b) Konštatuje 

1. Novozvolený starosta obce Ladislav Guoth zložil zákonom podpísaný sľub starostu 

obce 

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom prepísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Bolibruchová Renata, Forgáč Jozef, Chvojková Dagmar, 

Ing., Klubicová Jana, Krčula Michal, Podhor Ján, Veverica Jozef. 

 

 

Hlasovanie poslancov : 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 2 

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Návrh: 

2.1. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2.2. Určenie platu starostu 

2.3. Diskusia 
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Hlasovanie poslancov : 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 2.1 

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Na základe dohody bol za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva poverený Ján Podhor. 

 

Uznesenie č. 71/2014/12 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

Poveruje 

 

Poslanca Jána Podhora zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2, prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisoch 

 

Hlasovanie poslancov : 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 2.2 

Určenie platu starostu 

 

90 dní pred konaním volieb do samosprávy obcí poslanci bývalého obecného zastupiteľstva 

schválili úväzok starostu obce na volebné obdobie 2014-2018 na 100%. Na tomto základe mu 

bol určený plat starostu v zmysle zákona. 

 

Uznesenie č. 72/2014/12 

Obecné zastupiteľstvo  

Určuje 

V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom nejneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Ladislava 

Guotha vo výške 1360,- Eur. 
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Hlasovanie poslancov : 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 2.3 

Diskusia 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva si v diskusii určili termín decembrového zasadnutia na 

16.12.2014, prerokovali prípravu Mikuláša v sobotu 6.12.2014,  termín konania hasičského 

plesu dňa 31.1.2015 a fašiangovej zabíjačky dňa 14.2.2015. 

 

K bodu č. 2.4 

Záver 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Ladislav Guoth a poďakoval 

prítomným poslancom za účasť. 

 

 

Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková 

 

Overovatelia:  

Michal Krčula       ......................................... 

Jana Klubicová      ......................................... 

 

 

Ladislav Guoth      ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlachy dňa 5.12.2014 

 

 


